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Vážení občané,
v tomto čísle našeho občasníku Žandovské listy bych Vám ráda představila unikátní a úspěšný projekt „ Žandovský betlém „. Předkladatelem
a realizátorem projektu je občanské sdružení Jan 10, hlavním donátorem
je Poštovní spořitelna prostřednictvím Nadace VIA. Nadace VIA je česká
nadace, která pomáhá rozvíjet komunitní život českých měst a obcí.
Vzhledem k tomu, že žádost byla perfektně připravena, projekt uspěl
ve velké konkurenci. Je to obrovský úspěch a teď je řada na nás, na nás
všech, kteří chceme, aby se o nás vědělo i za hranicemi našich katastrálních území, neboť pokud
budeme spokojeni my s tím, kde a jak žijeme, budeme si o tom vyprávět mezi sebou, věřte, že se
o nás dozví i ostatní a budou chtít navštívit ty naše krásné obce.Vyzývám proto všechny dobrovolníky, kteří chtějí být u toho, neváhejte a nabídněte svou pomoc. Těším se spolu s občanským
sdružením Jan 10 na Váš zájem.
A nyní se seznamte s projektem „Žandovský betlém.“
Vaše starostka
Ing. Eliška Stránská

Realizátor projektu:
občanské sdružení Jan 10		
		 vlastní vklad 10 000 Kč
Hlavní donátor:
Poštovní spořitelna prostřednictvím nadace
VIA 		
40 000 Kč
Hlavní partneři:
Obecní úřad Dolní Žandov
…....
Farnost Cheb
10 000 Kč
Sponzoři:
Nový domov s.r.o.
5 000 Kč

ŽANDOVSKÝ BETLÉM

Tradice
Ví ještě i dnes každé české
dítě co je to betlém?
Jesličky, Ježíšek, pastýři,
ovečky, anděl, hvězda, tři králové.....
I v českém pohraničí existovala do druhé světové války betlémářská tradice, která
však zanikla s odchodem suBetlém Jíčínský
detských Němců. Na německé straně hranice pokračuje dodnes a o Vánočních svátcích přitahují
výstavy betlémů stovky návštěvníků. www.tourismus.marktredwitz.de
Projekt Žandovského betléma
Cílem projektu je vytvoření moderní varianty tradičního lidového
betlému, jako hodnotného a atraktivního díla,
které má šanci zaujmout celou obec a bude
atraktivní i v rámci regionu.
Betlém bude sestaven z figur a kulis vytvořených přenesením fotografické předlohy na vodovzdornou překližku s následným oříznutím
do odpovídajícího tvaru. Velikost jednotlivých
prvků se bude v 3D perspektivě zmenšovat
od postav v životní velikosti až ke kulisám budov v měřítku 1:25.
Panoráma Žandovského betlému bude
tvořeno kulisami typických staveb (Kostel
Betlém z Nové Paky
Sv.Michaela, budovy fary, radnice, bývalé

Informace z radnice ●

Meternichovské pošty, kašny
atd.). Podobně se v panoramatu betléma objeví i koně, kteří
jsou pro obec typičtí, ovce ale
třeba i památné stromy, kapličky atp.
Celé dílo bude v období vánoc umístěno v centru obce,
v těsné blízkosti kostela a rad- Betlém Hradce Králové
nice, tak aby bylo chráněno
před poškozením a zároveň bylo bez bariér přístupno veřejnosti. Jeho
instalace a otevření proběhne při tradičním rozsvěcení vánočního stromu na počátku prosince.
Projekt bude souběžně presentován na internetu, tak aby byla podpořena jeho publicita, která do obce přitáhne návštěvníky.

Vítání občánků ●

Podpora
Nositelem tradice betlémů byla vždy také církev,
proto je přirozené že se nová tradice rodí na faře
a s podporu církve. Církevní společenství v Žandově
je však velmi slabé a nová tradice nemohla vzniknout
bez podpory obce a proto nese projekt i rukopis starostky. Projektový rámec vychází z koncepce podpory komunitního života Nadace VIA, skrze kterou
Žandovský betlém podporuje Poštovní spořitelna.
Zásadní pro realizaci projektu bude ale práce žandovských nadšenců a podpora žandovských občanů.

Základní a mateřská škola
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INFORMACE Z RADNICE
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
dne 28. a 29. května 2010

Důležitá informace

Vážení spoluobčané, splašková kanalizace II. etapa je hotová a zkolaudovaná. Co dál? Na základě
toho, obecní úřad Dolní Žandov ve smyslu § 3 zák.
č. 274/2001 Sb. ukládá vlastníkům stavebních pozemků nebo staveb, na kterých vznikají odpadní
vody, povinnost připojit se, a to do 30.04.2011 na
kanalizační řád v obci. Náklady na realizaci napojení kanalizační přípojky na kanalizaci hradí vlastník stavebních pozemků . V případě , že některý
z vlastníků nemovitosti nebude chtít vybudovat
kanalizační přípojku ke svému objektu, má obec
právo vyžádat si od něho, aby předložil stavební
povolení a kolaudační rozhodnutí na svoji nemovitost, přičemž v těchto dokladech musí být uveden
povolený a zkolaudovaný způsob odkanalizování.
Bude se prověřovat, zda tento systém je funkční
a v souladu s platnými předpisy na úseku vodního hospodářství. Z výsledků pak mohou vyplývat
sankce ze strany České inspekce životního prostředí za znečišťování životního prostředí.
Ing. Eliška Stránská, starostka

Pozvánka

Zveme všechny čtenáře malé i velké do nově zrekonstruované knihovny, která je pro Vás otevřena
každý pátek v budově Základní a mateřské školy.
Ing. Eliška Stránská, starostka

Počet osob zapsaných do seznamů voličů:

959

Počet platných hlasů ve volebním okrsku:

531

Účast voličů v %:

55,37

Výsledky hlasování
Číslo

Název strany

Počet hlasů

6

Komunistická strana Čech a Moravy

126

9

Česká strana sociálně demokratická

100

26

Občanská demokratická strana

73

15

TOP 09

60

4

Věci veřejné

57

13

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

31

21

Suverenita-blok J.Bobošíkové, str.zdravého rozumu

23

24

Dělnická strana sociální spravedlnosti

16

17

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

11

22

Česká pirátská strana

11

20

Strana zelených

9

18

Volte Pravý Blok www.cibulka.net

8

25

Strana svobodných občanů

3

1

Občané.cz

2

14

STOP

1

5

Konzervativní strana

0

V Dolním Žandově dne 31. května 2010

Ceny odvozu směsného komunálního
odpadu pro rok 2009

pro rok 2010

Kombin.

1x týdně

Zaokr.

L:1x14dní

Zaokr.

v Kč

Z:1xtýdně

v Kč

80 l

920,00

1 360,00

1 630,00

80 l

460,00

680,00

815,00

120 l

1 360,00

1 840,00

2 330,00

ročně

120 l

680,00

920,00

1 165,00

půlročně

240 l

2 440,00

3 520,00

4 480,00

ročně

240 l

1 220,00

1 760,00

2 240,00

půlročně

660 l

6 000,00

11 720,00

ročně

1 100 l

9 080,00

17 490,00

ročně

Druh
nádoby

1x14dní

V Dolním Žandově dne 1. ledna 2009

OBDOBÍ

ročně
půlročně
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Tisková zpráva IV. (27. 5. 2010)
V Lázních Kynžvart se uskutečnila 20. 5. 2010 konference v rámci
projektu Budování kapacity pro místní rozvoj Mariánskolázeňska.
V rámci realizace projektu Budování kapacity pro místní rozvoj
Mariánskolázeňska se na konci jeho první etapy uskutečnila konference, kde byly shrnuty a prezentovány dosavadní výsledky projektu.
Za účasti více než padesáti zástupců veřejnosti, partnerů projektu,
bank, Karlovarského kraje a pracovníků Úřadu Regionální rady byl
představen samotný projekt, jeho aktuální výstupy a další plány v připravované druhé etapě projektu.
Formou sborníku projektů byly také představeny další projekty financované z Regionálního operačního programu Severozápad a také
rozvojové projekty. Partneři projektu prezentovali také své projekty
formou plakátů v doprovodné výstavě.
Na celém projektu, jehož nositelem je Dobrovolný svazek obcí
Mariánskolázeňska, se podílí osm obcí Dobrovolného svazku
obcí Mariánskolázeňsko (Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart,
Tři Sekery, Stará Voda, Valy, Velká Hleďsebe a Vlkovice). Projekt
Budování kapacity pro místní rozvoj Mariánskolázeňska je v současné době největším projektem Mariánskolázeňska, který je financovaný
z Regionálního operačního programu Severozápad 2009 – 13. První
etapa projektu se nyní chýlí ke konci. Nejvýznamnějším výstupem
projektu je soubor čtrnácti technických dokumentací se zaměřením
na místní komunikace a související infrastrukturu na území šesti obcí.
Předpokládané náklady na realizaci v současných cenách činní 113
mil. Kč.
Některé připravené technické dokumentace budou využity již letos.
Několik obcí připravuje podání žádosti do Regionálního operačního
programu Severozápad, oblast podpory 2.2 do právě probíhající výzvy. Zmíněná oblast podpory umožňuje financovat také rekonstrukci
komunikací, pokud se jedná o integrované projekty s dalšími aktivitami. Bohužel v této oblasti podpory bude pravděpodobně podáno

velké množství projektů a pravděpodobnost úspěchu je tedy nízká.
Přesto hodlají obce Mariánskolázeňska „zabojovat“ o jedny z posledních finančních prostředků z ROP Severozápad, určených pro malé
obce našeho regionu.
Jednou z obcí, které budou předkládat žádost do Regionálního operačního programu Severozápad, oblast podpory 2.2., je i obec Dolní
Žandov. Projekt „Průtah obcí Dolní Žandov“ řeší opravu chodníků
podél průjezdové komunikace, přechodové místo u budovy obecního
úřadu, úpravu křižovatky u Trafiky, výstavbu autobusových zastávek
a opravu mostku při výjezdu na Mariánské Lázně.
Ing. Josef Švajgl, manažer projektu

JARNÍ ÚKLID

Ve dnech 12. – 16. dubna 2010
pořádala naše obec jarní úklid.

Humanitární sbírka

Občanské sdružení Diakonie Broumov je
nezisková společnost, která poskytuje sociální
služby pro občany z okraje společnosti.
Tato sbírka se uskutečnila v měsíci únoru
tohoto roku.

Do přistavených kontejnerů jste
mohli vyhodit nepotřebné věci ze
svých sklepů, půd a kůlen.
Věříme, že většina z Vás využila
této služby, kterou pro Vás připravila
Obec Dolní Žandov.
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Obecní úřad v Dolním Žandově
pořádal zájezd na výstavu

ZAHRADA ČECH

v Litoměřicích
Jelo se obecním autobusem v pátek 9. dubna 2010 za 100,- Kč tam
i zpět.
Na zájezd odjel obecní autobus v plném obsazení.
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Západočeské divadlo CHEB

Obecní úřad v Dolním
Žandově pořádal dne
4. Února 2010 zájezd
pro občany Dolního
Žandova a přilehlých
obcí obecním autobusem
za 30 Kč/os. tam i zpět do
Západočeského divadla
v Chebu na muzikál v režii Petra Bartoše: Pane, Vy
jste vdova!

Divadlo Boženy Němcové

Františkovy Lázně
Obecní úřad Dolního Žandova pořádal dne 4. Května 2010 zájezd pro
občany Dolního Žandova a přilehlých
obcí obecním autobusem za 30Kč/os.
tam i zpět do divadla Boženy Němcové
ve Františkových Lázních na anglickou komedii v režii Jiřího Cingroše:
KOUZLO DOMOVA

MEZINÁRODNÍ
DEN ŽEN
Obecní úřad v Dolním Žandově pořádal dne 5. března
2010 příjemné posezení s vystoupením Pěveckého kroužku
ZŠ Dolní Žandov pod vedením pí uč. Kudláčové a vystoupením žáků ZUŠ Mariánské Lázně pod vedením p. uč. Hovorky
a Slavíka
Začátek byl ve 14:00 hodin na sále kulturního domu za hudebního doprovodu pí Hany Drbalové.
Při této příležitosti oslavila paní Zajíčková krásné životní
jubileum 80 let.
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Vítání občánků

V sobotu dne 13. února v 10:00 hodin jsme v obřadní síni obecního úřadu v Dolním
Žandově přivítali tyto nové občánky.

Jan Babor
Michal Lukavský
Sofie Nociarová
Michaela Tunderová
Jakub Vojta

Dolním Žandově přivítali tyto nové občánky.
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SDH Dolní Žandov
Naše jednotka zasahovala od 1. 1. 201.0 do 31. 05. 2010 celkem u 15.
mimořádných událostí. Z toho byla 1. Dopravní nehoda. 8. Požárů a 6.
Technických pomocí. Z technických pomocí nám největší sílu ukázal
zima, kdy jsme odstraňovali zejména rampouchy a sněhové převisy
z objektů v majetku obce Dolní Žandov celkem to bylo ve čtyřech
případech, dále se jednotka podílela na odstranění nebezpečných stavů a to na odstranění nakloněných stromů a odstranění včelího roje
v obci Dolní Lažany. Z požárů to byly události ze dne 19. 3. V Dolním
Žandově, kde hořely dva zahradní domky, dále to byly požáry ze dne
7. 4. 2010, kde jednotka zasahovala u požáru lesa ve Staré Vodě části
Slatina a ze dne 23. 4. 2010, kde jednotka likvidovala Požár suché
trávy společně s jednotkou Hasičského záchranného sboru podniku
Správy železniční dopravní cesty státní organizace Praha Jednotkou
požární ochrany Cheb na koridoru, kde právě probíhají stavební
úpravy v rámci Optimalizace tratě, kde při tomto požáru vzniklá škoda činila cca. 40 000,- Kč.

Z dalších akcí se jednotka zúčastnila Dětských dnů v Dolním
Žandově, Paliči a Krásné u Mariánských Lázní, kde se jednotka prezentovala různými ukázkami a vystavenou technikou a věcnými prostředky z vybavení jednotky.
Za jednotku SDH Dolní Žandov
velitel Hedbávný Miroslav

K dalšímu velkému zásahu došlo dne 24. dubna 2010. V tento den
další z našich dobrovolných hasičů vstoupil do svazku manželského. Byl to Marek Jadlovský a my mu tímto dodatečně gratulujeme
a přejeme Markovi a jeho ženě mnoho štěstí na jejich společné cestě
životem.

Stavební
a dokončovací
práce
Zednické práce, obkladačské práce,
výměna oken včetně začištění,
žaluzie, malování, podlahy, instalatérské práce, bytová jádra na klíč.
tel.: 723648924
martin.lukavsky@seznam.cz
Dolní Žandov

Ceník palivového dříví
Služby Dolní Žandov s. r. o.
Druh paliva

MJ

Délka

Kč vč DPH/prm

prm

1-2m

400,00

prm

1-2m

500,00

prm

1-2m

600,00

Jehličnaté
-smrk,borovice,modřín
Listnaté
-vrba,jeřáb,osika,javor
Listnaté
-bříza,olše,buk,dub
Ceny jsou platné od 1. května 2010
Bronislav Šlehofer

Zprávičky ze školy
• Jako každý rok oslavíme Den dětí sportovní soutěží pod názvem
Správná 9 dne 3.6.2010. Žáci jsou rozlosováni do devítičlenných
družstev, kapitáni si zvolili název družstva a mají na starosti strategii
boje, jak získat nejvíce bodů v disciplínách hodu na cíl, přenášení
předmětů, štafetě, přeskakování lana, běhu a dalších.
• Akademie školy se uskuteční dne 18.6.2010 v 17,00 hodin. Vzhledem
ke zkušenostem z minulých let jsme letos a v následujících letech
zkrátili vystoupení tím, že budou vystupovat žáci z lichých tříd..
Slavnostně se opět rozloučíme se žáky 9. třídy.
• K zápisu do 1. třídy přišlo deset budoucích prvňáčků, jeden z nich
dostal odklad školní docházky. Přejeme jim hezké prázdniny a těšíme se na ně v září.
• Mateřská škola je plně obsazena, zapsáno bylo deset nových dětí, šest
dětí nebylo přijato. Přednostně byly zapsány děti, jejichž rodiče jsou
zaměstnáni.
• V mateřské škole došlo k personálním změnám. Od 1.4.2010
nastoupila po mateřské dovolené Jana Dundová. Paní Vendula

•

•

•
•

Setničková naopak na mateřskou dovolenou odešla. Touto cestou
jí děkujeme za dosavadní práci a přejeme mnoho radostí s miminkem. Po dobu mateřské dovolené zastoupí paní Setničkovou paní
Alena Žižková.
Na konci školního roku všichni žáci vyjedou na školní výlet - ZOO
Plzeň, zámek Zbiroh, Bečov nad Teplou, bazén Františkovy Lázně, lanové centrum Mariánské Lázně, paintball Volovice. Doufám, že nám
bude přát počasí a všichni si výlety užijí.
Závěr školního roku je vždy plný akcí, kromě sportování a výletů,
žáci navštíví i divadlo a kino v Chebu. Nenechali jsme se odradit výlukou vlaků, ani obsazením školního autobusu, a zajistili jsme posily
výlukových autobusů.
Ve spolupráci se školou ve Třech Sekerách byl ve dnech 24. -26. uskutečněn výlet na Šumanu, kam jeli zájemci ze 3. – 5. třídy.
Poděkování patří zastupitelům obce, kteří nám zapůjčili autobus na
školní akce, zvlášť panu Jadlovskému, který s námi ochotně jezdí po
vlastech českých.
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Základní škola

Nové internetové stránky
http://zsdolnizandov.unas.cz

Soutěž v anglickém jazyce

Dne 6.4.2010 se žák Martin Kudláč z 5. ročníku zúčastnil soutěže v anglickém
jazyce ,,Angličtina nás baví“

Žáci měli soutěž rozdělenou do tří částí.
1 písemná část : poslech – doplňování chybějících slov v textu
2. ústní část : pozdravení a vyprávění o sobě, přednesení připraveného tématu
My Family • Animals • Clothes • Daily programme • Food
3. ústní část : popis jednoduchého obrázku
Martin Kudláč byl na 1. místě, odnesl si diplom a knihu v anglickém jazyce.

ANGLICKÝ JAZYK

V hodinách anglického jazyka žáci 5. třídy vytvářeli projekt na téma: ZOO a moje farma.
Projekt trval 5 vyučovacích hodin a žáci v něm zjišťovali informace o zvířatech, kde žijí, co jí
a jaká zvířata jsou ohrožena. Každý žák si nakonec vyrobil plakát svých oblíbených zvířat.
Žákům se projekt velice povedl.

Divadelní představení
„NA FLÁMU“ a OD PRAOTCE
K TATÍČKOVI“

Osmáci a deváťáci se v úterý 4.5. v dopoledních hodinách vypravili na flám. Užili si báječné představení
Západočeského divadla v Chebu.
Protože se nám divadlo skutečně líbilo, vyjeli jsme
znovu ve čtvrtek 13.5., tentokrát na večerní představení „Od praotce k tatíčkovi“. Obec nám vyšla vstříc
a zapůjčila nám autobus.
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Divadelní představení
Pohádka o Kačence
a Raráškovi

V pondělí 3. 5. byly děti ze 3. a 4. třídy v Západočeském
divadle v Chebu.
Pohádka o Kačence a Raráškovi děti provedla celým rokem. Během jedné hodiny si prožily všechna roční období jaro, léto, podzim a zimu. Připomněly si lidové zvyky, svátky,
tradice, písně i říkadla, která se u nás tradují již celá století
(vítání jara, velikonoce, žně, jarmark, sv. Mikuláše, sv. Lucii
i Štědrý den).
Děti společně s Raráškem čarovaly a prožily tak veselý
příběh o lásce Kuby a Kačenky.
Pohádka byla z repertoáru Divadla Ludvík z Prahy a dětem se moc líbila.

Šplhoun

Dne 12.4.2010 se vybraní žáci 1.-9.ročníku žandovské školy
zúčastnili soutěže ve šplhu -Šplhoun, která se uskutečnila v Mar.
Lázních.
V konkurenci škol z Mar.Lázní, Velké Hleďsebe a Lázní
Kynžvartu se naše děti neztratily a dosáhly výborných výsledků.
Ve svých kategoriích zvítězili L.Trešl z 8.třídy a M.Daňková ze
7.třídy, druhá místa obsadili M.Švejdová z 8.třídy, M.Rössler ze
7.třídy, I.Gábor ze 6.třídy, P.Drbal z 5.třídy, J.Gáborová ze 4.třídy
a K.Kuvíková ze 3.třídy a na třetím místě se umístil R.Biberčič ze
6.třídy.

Kinderiáda

Dne 11.5.2010 se zúčastnil výběr 2.-5. třídy ZŠ Dolní Žandov
lehkoatletické soutěže Kinderiáda, která se konala v Chebu.Všichni
žandovští soutěžící se snažili podat maximální výkon a v konkurenci třiceti pěti škol obsadili v konečném součtu 25. místo.
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Olympiáda mikroregionu
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Dne 13.5.2010 se uskutečnila ve Velké Hleďsebi již tradiční Olympiáda mikroregionu za účasti škol z Dolního Žandova, Lázní Kynžvartu a pořádající Velké Hleďsebe.
Naši školu reprezentovalo 40 žáků vybraných z 1.-9.ročníku.Soutěžilo se v kopané, přetahované, hodu medicimbalem, skoku dalekém a v bězích na 60m, 100m, 300m a 600m.
Po úporných bojích byly vyřčeny následující výsledky:
1. L.Kynžvart
2. D.Žandov
3. V.Hleďsebe.
Z jednotlivců byli nejúspěšnější K.Kuvíková ze 3.tř., M.Daňková
ze 7.tř., L.Trešl z 8.tř. se čtyřmi medailemi a Z.Burianová z 8.tř, která
získala 3 medaile.
Příští ročník populární Olympiády se uskuteční v Dolním Žandově.

- 10 -

Třídní kalendář

Dne 31. 3. 2010 se žáci 3.a 4. tříd zapojili do školního projektu
s názvem „Třídní kalendář“.
Během dne si žáci vyrobili svůj vlastní kalendář, do kterého si
během roku mohou zapisovat co je čeká, jaký je jejich nejoblíbenější
předmět měsíce, učitel měsíce a další jiné poznámky.
Každý měsíc v kalendáři je originální a obsahuje fotografii žáka,
který list v kalendáři vytvářel.
Projekt se obou třídám velice povedl a žáci se teší na další projekty.

Jak třídit odpad

Dne 27.4.2010 se uskutečnil plánovaný jednodenní projekt pro 5.třídu nazvaný Jak
třídit odpad.
Projekt začal motivační vycházkou po obci s cílem zjistit, kde a jakým způsobem se
zde třídí odpad.Poté se žáci na totéž vyptávali ve škole.Dále se děti rozdělily do skupin a
sháněly na internetu, v literatuře, letácích, atd. potřebné informace týkající se třídění odpadu.Následně vytvořila každá skupina cílový produkt tohoto projektu, totiž informační
plakát podněcující
občany ke třídění odpadu.Nakonec žáci prezentovali a obhajovali své výtvory před
ostatními.
Všichni žáci, kteří se do projektu zapojili, přistoupili k zadaným úkolům s maximálním
nasazením a plnou zodpovědností , což bylo patrné z výsledného produktu .
Třídní učitel mgr.V.Kotoun
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Mateřská škola

Besídka ke
dni Matek
v Mateřské škole
Dne 6. května 2010 děti z mateřské školy pod vedením pí učitelky
Strejcové a pí učitelky Setničkové
připravily pro rodiče pásmo básniček, písniček a scének. Při této příležitosti se děti z Mš rozloučily s pí
učitelkou Setničkovou, která odešla
na mateřskou dovolenou.

... a začíná

Škola končí ...
Červen je nejen obdobím posledních zkoušek,
ale i časem školních výletů.
Prvňáčci se vydali do ZOO v Plzni.

Noví školáčci pro rok 2010/2011

Ve čtvrtek 10.6. byli žáci 6. třídy na školním výletě.
Navštívili např. zámek v Bečově nad Teplou

Zoologická zahrada v Plzni byla cílem i pro 2. a 3. třídu

Školní akademie 2010/2011
Dne 18. 6. 2010 se konala školní akademie, při které jsme se rozloučili
se žáky 9. třídy. Paní starostka Ing. Eliška Stránská a ředitelka školy Mgr.
Ivana Weinzettlová jim popřály na středních školách mnoho úspěchů.
Děti z MŠ a žáci 1.,3.,5.,7. a 9. třídy si připravili pro své rodiče a nejbližší vystoupení pod vedením svých třídních učitelů. Při celé akademii
vládla veselá nálada. Účinkující i hosté odcházeli dobře naladěni.
Fotografie a video z této akce si můžete prohlédnout na našich webových stránskách.

